
A „dialektus" állatszemiotikai szempontból 

„. . . minél több részletvonalból raj
zoljuk meg egy-egy nyelvjárás képét, 
annál hívebb lesz a rajzunk. Minél 
több kritériumot vonunk be vizsgá
lódásunk körébe, annál pontosabb 
eredményt várhatunk tőle. E tekin
tetben kétség nem is merülhet fel" 
(Laziczius 1932, 54). 

Magyar szakemberek (HORÁNYI és SZÉPE 1975, 6) néha említést tesznek 
LAZICZITJS nyílt szemiotikai gondolatairól. így jól ismert tény, hogy „Általános 
nyelvészet"-ének számos részében következtetéseket von le abból a saussure-i 
megfigyelésből, hogy a verbális jelenségek szemiotikai jellegűek, ós hogy a jelek 
rendszereket alkotnak (LAZICZIUS 1942, 26 kk., 69 kk.). Laziczius szemiotikája 
alig megy tovább Saussure-ónál, de egy fontos, speciális szempontból túlhalad 
mestere koncepcióján: amíg a társadalmi pszichológia széles kereteiben (vagy 
N A VILLE elnevezésével szociológiában) (SEBEOK 1974a, 219 k.) Saussure látszó
lag sohasem képzelte el a jelfolyamatok lehetőségót az emberi léten kívül, 
Laziczius — egy jelentős kitérésében — szembeállítja a verbális jeleket a 
mézelő méhek jelfolyamataival, amelyeket K A R L VON FRISCH tár t fel (LAZI
CZIUS 1942, 31, vö. SEBEOK 1972, 11. jegyzet). Lazicziusnak az a tulajdonkép
peni következtetése, hogy a méh lehet az üzenet forrása és rendeltetési helye; de 
az a megállapítása, hogy ez az üzenet soha nem jelöl, azaz nincs kognitív funk
ciója (,,A méhek nyelve . . . az ábrázolásra már képtelen"), tévesnek bizonyult: 
részben azért, mert egy olyan 1923-as beszámolón alapult, amely a kutató saját 
szavai szerint „figyelmen kívül hagyta a legérdekesebb szempontokat" (FRISCH 
1967, vi) és részben, mert úgy gondolom, hogy Lazicziust indokolatlanul korlá
tozta a K A R L BÜHLER (LAZICZIUS 1966, 16, 46, 61, 64) által népszerűsített, túl
zóan leegyszerűsített modell a kommunikációs aktusról. Nyugodtan feltételez
hetjük, hogy Laziczius közvetve, Bühler munkájából szerzett tudomást a kiváló 
müncheni zoológus kísérleteiről (vö. BÜHLER 1932, vi k.; SEBEOK 1972, 35 k.) 
Számunkra azonban nem az a fontos, hogy az állatszemiotika későbbi fejlődése 
látszólag érvénytelenített egy futó megfigyelést, amelyet Laziczius nyelvészeti 
kontextusba ágyazott, hanem az, hogy Laziczius kiváló érzékenységgel előre
vetítette azt, ami azóta valóban élő vitatémává vált: „Lehetséges-e kompara
tív szemiotika?" (SEBEOK 1970). 

Ebben a szükségképpen rövid tanulmányban, amelyben tiszteletünket 
rójuk le emléke iránt, szeretném felhívni a figyelmet egy olyan problémakörre, 
amely bizonyára izgatta volna Laziczius tudományos fantáziáját, ha a megfe
lelő adatokat még életében feltárták volna. Adottnak véve azt a kétségtelen 
tényt, hogy sok állat (magábafoglalva többek között a rovarok fajtáit, békákat, 
madarakat és emlősöket) dialektusokat fejlesztett ki — némelyeket örökölték, 
másokat megtanulták, de mindig a környezet és az öröklés nagyon komplex 
kölcsönhatásában (BROWN 1975, 433; WILSON 1975, 168) — megkérdezhetjük, 
hogyan szélesíti ez a tény a mi gondolkodásunkat a nyelvi fejlődésről vagy két 
kissé különböző szempontot fölvetve: milyen fejlődési funkciót tulajdonítha
tunk az emberi dialektusok sokféleségének és milyen fontos következtetést 
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sugall egy következetesen komparatív szemiotikai megközelítés a nyelvész 
számára? 

Hadd kezdjem az állati kommunikáció gazdag irodalmában közölt dialek
tuskülönbségek néhány feltűnő esetének rövid ismertetésével (SEBEOK 1968, 
1977). Az első példa (amely különösen megörvendeztette volna Lazicziust, ós 
amelyre ez a nagy kozmopolita tudós minden bizonnyal ösztönösen figyelmet 
fordított volna) társasán élő rovaroknak, a mézelő méhek krajnai fajtáira 
(Apis mellifera carnica) vonatkozik. Ezekre összpontosították von Frisch és 
tanítványai írígylésreméltó pontosságú kutatásaikat (FRISCH 1962. 1967, 
293 — 320). Az A. mellifera hat genetikai fajtaváltozatának komparatív vizs
gálata feltárta, hogy a körtánccal és a potrohcsóváló tánccal, ül. a táncritmus
sal ,.körülírt" terület, mindegyiknél különböző. Ezeket a variációkat igen 
találóan dialektusokként említették. Ahogy erről már korábban beszámoltam 
(SEBEOK 1972, 46), ezt a dialektus-jelenséget szellemesen értékelték, s ennek 
eredményeképpen a von Frisch-féle kommunikatív hipotézissel megegyezően 
kiderítették, hogy például a dolgozók „olasz" (ligustica) fajtája aláértékelte 
(azaz „félreértette") az „osztrák" (carnica) táncok tempóját, és fordítva az 
„osztrák" fajta túlértékelte (azaz „félreértette") az „olasz" táncokat egy, a két 
tenyészetből alkotott, kevert kolóniában. 

A második emlős, közvetlenül az ember után, amelynél a jelenséget alig 
egy évtizeddel ezelőtt észlelték, az elefántfóka (Mirounga angustirostris); 
állandó különbségeket észleltek és írtak le a hímek vészjelzéseiben. Az állítások 
szerint hangadásuk földrajzi variációi világosan emlékeztetnek az emberek helyi 
dialektusaira. Űgy találták, hogy bizonyára a közlés módja okozza „a külön
álló földrajzi területeken a dialektusok gyors kialakulását és kétségtelen fenn
maradását egyik generációról a másikra". Mindez azt a következtetést sugallta 
a kutatónak, hogy „az ember nem az egyetlen emlős, amely a normális vokali-
zációt a faj más tagjaitól tanulja" ( L E B O E U F és PETEBSON 1969, 1656). További 
bizonyíték is van arra, s ez végeredményben értelmezés kérdése további taxo-
nomikus viták megoldásától függ —, pocoknyúl (Ochotona princeps), bizonyos 
bálnák (számos Globicephela fajta), és a selyemmajom (Saimiri sciureus) 
hívásai földrajzi változatokba kendőződnek s ezek valóságos dialektusként 
jellemezhetők. 

Mellékesen hangsúlyozni kell, hogy az emlősökkel kapcsolatban helytelen 
volna kizárólag a hang regionális variánsaira korlátozni a „dialektus" fogalmát 
annak ellenére, hogy az idevonatkozó kutatások javarészt az akusztikai körül
ményekre összpontosultak. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az emberi jel-nyel
vek is világosan szótválaszthatók dialektus határokkal, vagyis az egység hiá
nyaira, amelyet Ameslanra vonatkoztatva körvonalaztak legalább két déli és 
három New England-i államban (CRONEBEBG 1965, 313 kk.), bár ez termé
szetesen sokkal szélesebb dokumentációt kíván, mint ami most itt lehet
séges. 

Aprólékosan tanulmányozták a madárhangok földrajzi változásait (külö
nösen az udvarlási dalokat és az irányító hangadásokat). Ennek irodalmát 
ismerteti ARMSTRONG (1963, 88—111), és később THTELCKE (1969). Több vizs
gálat azt bizonyította, hogy a motívumok, mintegy mozaikszerűen szótválaszt
hatók, ahol minden egyes helyi populációt egy-egy daltípus jellemez és külön
böztet meg a szomszédos populációktól, de ez a típus újra előfordulhat máshol 
is. A pinty (Fringilla coelebs) esőt jelző hangja klasszikus példája a mozaik
változatnak az európai kontinensen (a nyelv-földrajzban az ilyen természetű 
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alakzatokat „laterális areáknak" szokták nevezni (vö. BONFANTE és SEBEOK 
1944, 383). 

Thielcke azt ajánlja, hogy a d i a l e k t u s elnevezést csak a mozaik
szerű eloszlású vokalizációs variánsokra tartsák fent, de a mintegy hét évvel 
ezelőtt leíró adatok még nem tudtak magyarázattal szolgálni arra ,,hogyan 
alakulnak ki független dialektusok ugyanazon a fajtán belül, sőt ugyanazon 
a dalon belül". Bár Thielcke feltételezi, hogy a dialektusok funkciója talán a 
változékonyság csökkentése és ezáltal a jel hatásosságának növelése", végül 
mégis arra a következtetésre jut, hogy semmit nem tudunk a dialektusok funk
ciójáról" (THIELCKE 1969, 322). 

A dialektusok előfordulnak tehát a madaraknál, kialakulásuk alapjait 
azonban mindezideig csak néhány fajtánál elemezték. Fontos tekintetbe venni, 
hogy a dialektus i t t a fajtákon belüli variációk között azokra a különbségekre 
utal, amelyek szembeállítják vokalizációjukat más variációkéval: ez sejteti, 
hogy szerzett tulajdonságról van szó (fenotípus-változat), de természetesen 
nem értelmezhető úgy, hogy e jelenségek kizárólag tanulás következményei 
(BBOWU 1975, 663). Azokban a fajtákban (pl. a San Irancisco-i öblöt benépe
sítő fehérbóbitás veréb [Zonotrichia leucophrys] esetében), ahol a variáció ter
mészetét és tar talmát legalaposabban leírták, a dialektus vonásainak tanulása 
és nemzedékről nemzedékre történő kulturális átadása bizonyult fontos, nem 
genotipikus, hanem fenotipikus jelenségnek (MABLEB és TAMTJKA 1962, 375). 
Ezekből, valamint egy másik verébfajta, a pinty és egy papagájfajta (Amazona 
amazonica) extrapolálva, NOTTEBOHM(1970) egyfontos madárhang-tanulmány-
ban újra megvizsgálta azokat a lehetséges evolúciós szignifikanciákat, amelyek 
a vokális dialektusok kialakulásában inherensnek vélhetők. Ez a nagyhorderejű 
kontribúció sok nyelvészt gondolkodóba ejtett, akik az emberi dialektusok 
kialakulásának lehetséges mechanizmusát keresték (pl. GBACE 1970, különösen 
a 2. jegyzet; LABOV 1973, 246 k.). 

Nottebohm érvelése abból a megfigyelésből indul ki, hogy a vokális 
tanulás szoros összefüggésben áll a dialektusok előfordulásával és a teljes dal
készlettel. A legtöbb esetben feltételezhetően két alapvető célt szolgál a for
málható egyed (ontogének) fejlődése, vagyis az a tény, hogy a dal néhány jel
lemzőjét a variáció (deme) más tagjaitól sajátítja el tanulás útján, nevezetesen, 
hogy: (1) „hasonló hasonlóval párosodjék, (2) a párjának udvaroljon, azt meg
nyerje, felgerjessze és megtartsa" (NOTTEBOHM 1975, 79). így a hímeknek el 
kell sajátítaniuk a születési helyük dialektusát, mert a nőstények előnyben 
részesítik annak a területnek a dialektusát, ahol születtek és ezt az elsőbbséget 
érvényre is juttatják párválasztásaikban. Ha ez nem így lenne, génáramlás 
lenne a szomszédos populációk között, amely a vokális különbségek megszűné
sét segítené elő, tompítva, illetve megszüntetve a dialektushatárok effektivi-
tását. Ellenkező esetben ,,a vokális hagyományként elsajátított dialektusok 
megmaradnának még a genetikai változékonyság esetében is" (NOTTEBOHM 
1975, 80). Ezért már nem felel meg a valóságnak az, amit korábbi kutatók 
hangsúlyoztak (pl. ARMSTRONG 1963, 89), hogy a madarak dialektusai abban 
térnek el alapvetően az emberi beszéd dialektusaitól, hogy az előbbieket teljes 
egészében az öröklés kontrollálja, míg az utóbbiak kulturálisan kialakult 
populációs jegyek, szembetűnő evolúciós funkció nélkül. 

Amint LABOV rámutatott , Nottebohm közleményének értéke nem abban 
rejlik, hogy egy elméletet vagy hipotézist fejt ki, amelyet azonnal ellenőrizhe
tünk, hanem sokkal inkább abban, hogy egy alternatív nézetet javasol, amely 
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alkalmas gondolataink elmélyítésére a nyelvi evolúcióról (1973, 247). A sző
nyegen levő kérdás a nyelvi sokféleség értéke az ember számra, még általáno
sabb gondoskodás a relatív kulturális elkülönülésről, ós a kulturális sokféleség 
fenntartásáról. Érdekes megfigyelni, hogy a nyelvészeti kutatás jelenlegi 
állapotában, midőn nagy nyomatókkal újra előtérbe került az univerzális 
nyelvtan, a nyelvészeten kívüli területről behatolva kezd egy olyan új indíték 
és kutatási modell érvényesülni alapvető mechanizmusok vizsgálatára, ame
lyek indokolják ,,a gyakran földrajzilag közeli emberi nyelvek fantasztikus 
sokféleségét", azaz amit HUMBOLDT másfél századdal ezelőtt ,,die Verschie
denheit des menschlichen Sprachbaues"-nek nevezett. ,,Hogyan keletkezhe
te t t ilyen rendkívüli változatosság", folytatja STEINER csodálkozva, ,,ha amint 
a transzformációs nyelvtan posztulálja, és a biológia utal reá, az alapul szol
gáló hálózat, a neuro-pszichológiai barázdák minden embernél közösek, sőt 
okai emberi mivoltuknak? Miért van, hogy ugyanazokat a sarkalatos molekula-
információkat hordozzuk s mégsem beszéjük ugyanazt a nyelvet, vagy azon 
kisszámú nyelveket, amelyek mondjuk megfelelnek hitelesen elkülöníthető 
maréknyi etnikai típusoknak? Erre vonatkozólag senki sem állt elő még meg
felelő hipotézissel. . ." (STEINER 1971, 69). 

Nottebohm azt az elgondolást veti föl, hogy a madarak dialektusai a 
genetikai elkülönülés egy relatív fokozatát nyújthatják avval a szerepükkel, 
melyeket a párosodás során betöltenek, ám ,,a valóságos species-kialakítására 
irányuló szükségszerű ós visszavonhatatlan elkötelezettség nélkül", s hozzá
teszi, hogy ,,míg a kis populációk genetikus elszigetelődése nagyarányú kiha
láshoz, sőt esetleg nagyméretű beltenyészethez vezet, addig a vokalizációs 
különbségek valószínűleg ritkán jelentenek áthidalhatatlan korlátokat a tenyé
szetben, ós így a mikrofejlődési folyamat rugalmasabb ós nyitottabb marad". 
Később ő maga veti fel azt a sok fejtörést okozó problémát, hogy a dialektu
sok ,,aktív szerepet játszhattak az emberi fejlődósben" ós, hogy ezek „befolyás
sal lehettek a helyi fiziológiai alkalmazkodás alakulására" (1970, 955). Néhány 
antropológus, aki olyan máig fennmaradt törzsi társadalmakkal foglalkozik, 
amelyek környezetükkel legalábbis a legutóbbi időkig ökológiai egyensúlyban 
éltek, azt kezdte vizsgálni, hogy milyen mórtékben segítik elő a nyelvterületi 
modellek a vadász, gyűjtő és egyszerű növénytermesztő csoportok közötti 
érintkezést, rugalmasan számolva a helyi környezeti hatásokkal ( H I L L S. a.). 
Ez az irányzat valódi alkotó szintézisét adja egyrészről a nyelvföldrajznak és 
az areális nyelvészetnek, másrészről az ökológiai és evolúciós biológiának. E 
kutatásnak egy további korolláriuma megoldást ajánlhat arra az örök rejtélyre, 
miért kell mindnyájunknak keresztülmenni a nyelvi pubertás választóvonalán, 
azaz az érés egy olyan fokán, amely után az egyén nyelvelsajátítási képessége 
hirtelen csökken: ez a hiányosság is a fejlődési kiválasztás terméke kell hogy 
legyen, amelynek szerepe — akárcsak a madaraknál — azt a célt szolgálja, 
hogy serkentse a dialektusok változatosságát. 

Laziczius kétségtelenül helyeselte volna ezt a fajta multidiszciplináris 
eljárást, amely felhasználja az állatszemiotika elméleteit ós adatait arra, hogy 
antroposzemiotikai problémákat világítson meg, hiszen ez jól megfelelt volna 
átfogó tudományos programjának: „A kutatómunka egyre újabb matériákat 
igyekszik feltárni, egyre mélyebb aknákból igyekszik gyarapítani a meglevő 
anyagot, hogy minél teljesebb, minél többrétű legyen". Elképzelhető, hogyha 
ma írna, sajátmagára is lehetne vonatkoztatni egy korábbi Schleicherre te t t 
megjegyzését ,, . . . ha valaki élete végén megkérdezte volna, hogy mit ta r t 
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nagyarányú és sok tekintetben értékes munkásságából a legfontosabbnak, 
bizonyára azt válaszolta volna: a természettudományi módszer átültetését a 
nyelvtudományba" (LAZICZIUS 1942, 107, 109 k.).* 
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„Dialect" from a Zoosemiotic Perspective 

by THOMAS A. SBBEOK 

In this commemorative tribute to Laziczius, who developed semiotic conséquences 
in his introduction to gênerai linguistics, the author calls attention to the fact that many 
animais including insects, frogs, birds and mammals hâve developed dialects — some 
inherited, others learned but environment always interacting with heredity. He reviews 
cases from the vast literature of animal communication (honey-bees, éléphant seals, 
pikas, squirrel-monkeys, etc.). Details are given about géographie variation in bird 
vocalizations, especially about songs of courtship. 

Zoosemiotic théories and data can be utilized in illuminating anthroposemiotic 
problems. 
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